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  اإلكتشافات الطاقوية الجديدة في شرق أفريقيا
 ــ بين الطموحات والتحديات ــ

  
  

   بقاص خالد/أ
  جامعة الوادي

 
  :الملخص

اية احلرب         مع الظهور الالفت واملهم ملنطقة غرب أفريقيا ضمن خريطة الطاقة العاملية منذ 
الباردة، بدأت منطقة شرق أفريقيا تطل بإمكانيات واحتياطات طاقوية ضخمة، خصوصا مع 

از الطبيعي يف موزمبيق اإلكتشافات والدراسات احلديثة، واليت أبانت عن اكتشاف خمزونات كبرية للغ
 وذلك حسبما أفادت به شركة أناداركو األمريكية وعديد الشركات البرتولية العاملة يف وتنزانيا،
فيما خيص استغالل تلك اإلمكانيات وانعكاس  حتديا جديدا لقادة هذه الدول وهو ما يشكل املنطقة،

ا املرتدي   .نتاجها على حتسني وضع شعو
ABSTRACT 
With the increasing of the importance of west africa region in the 
map of the international energy since the end of the cold war, east 
africa even became a strong pole with great energy capacities; 
especially at the time of the discovering the gaz in Mozambique 
and Tanzany by ANADARKO and the other foreign petroleum 
companies. 

  :مقدمة
ا على مستوى اإلكتشافات الطاقوية وتطورها الالفت  ة األفريقيةالقار  بعد األمهية املتزايدة اليت شهد

برزت من جديد منطقة أخرى أثبتت عديد  انطالقا من مطلع هذا القرن خاصة منطقة غرب أفريقيا،
ا ستكون على قدر كبري من األمهية الطاقوية مستقبال، وهي منطقة  الدراسات اإلستكشافية احلديثة بأ

ألفريقيا 1500بئر مقارنة بـ 500(من ضعفها برتوليا مقارنة مبنطقة غرب أفريقيا شرق أفريقيا، فبالرغم 
 .إال أن عديد اإلستكشافات احلديثة أثبتت غناها بثاين أهم مورد طاقوي وهو الغاز) الغربية

 خلفية تاريخية ألهم منتجي الطاقة في شرق أفريقيا: أوال
ظهرت به   باستثناء السودان الذي نتاجا للطاقةأضعف مناطق القارة إ تعد منطقة شرق أفريقيا من

مت ضخ أول شحنة نفط خام يف سبتمرب  إمكانيات نفطية جتارية منذ أواخر القرن العشرين، حيث
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ألف برميل  260إىل حوايل  2007مث تزايدت إىل أن بلغ حجم اخلام املنقول يف جانفي   ،1999
  .يوميا

ألف برميل يوميا، وهو ما مل يكن يتجاوز  1.8مبعدل  1996وقد بدأ اإلنتاج النفطي السوداين سنة 
حيث كان  ألف برميل يوميا، 26.3من اإلستهالك احمللي من النفط والذي بلغ يف نفس السنة حنو 7%

وقد بقي اإلنتاج . 1السودان يعتمد اعتمادا مطلقا على اإلسترياد لتوفري احتياجاته النفطية قبل ذلك العام
الذي يربط حقول النفط  تواضعة إىل أن اكتمل بناء خط األنابيب الرئيسييراوح حول مستويات م

ذلك الوقت زادت عمليات اكتشاف وتنمية   ومنذ  باجلنوب مبيناء بورسودان على البحر األمحر،
ألف برميل يوميا وواصل ارتفاعه مبرور السنوات  63إىل حوايل 1999حيث وصل اإلنتاج سنة  النفط،

  .2007رميل يوميا سنة ألف ب 450وصوال إىل 
مليار  5حوايل  فقد بلغ اإلحتياطي السوداين النفطي املؤكد السودانية،  احلكومية  ووفق جملة النفط والغاز

، يقع معظمه يف اجلنوب يف حوضي ملوط وجملد، ليصبح 2009برميل حسب تقديرات جانفي 
واجلزائر وأنغوال على   ونيجرييا ليبياالسودان خامس أكرب احتياطي نفطي يف القارة األفريقية بعد كل من 

  .2الرتتيب
ألف برميل  86منها   ألف برميل يوميا، استهلك 480حوايل  إنتاج 2008سنة السودان وقد استطاع

ووفقا لإلحصائيات التجارية الرمسية   ألف برميل للتصدير، 394 الباقي واملقدر بـ فيما ذهب  يوميا،
ألف برميل  214للصني بواقع  أغلب النفط السوداين اجته إنف  الصادرة عن أطلس التجارة العاملي،

إىل   إضافة ألف برميل يوميا، 43حبوايل  أندونيسيا ألف برميل يوميا مث 102  يوميا، تليها اليابان بواقع
  3 .2008سنة  إحصائيات  حسب وذلك كل من اهلند وكوريا اجلنوبية وتايوان وتايالند وماليزيا،

اإلمكانيات والواقع السياسي التارخيي يف السودان أفرز انشطار البالد إىل دولتني  غري أن سوء إدارة هذه
وتشكيل دولة مستقلة يف اجلنوب  2011بعد أن صوت اجلنوبيون لصاحل اإلنفصال يف شهر جانفي 

منه يف اجلنوب % 80وهو ما أحدث مشاكل كبرية كان أبرزها اإلختالف حول النفط الذي تقع نسبة 
تصديره للخارج عرب املوانئ الواقعة يف الشمال، مما أدى إىل إيقاف تصديره لفرتات عديدة  بينما يتم

  .وطويلة
  اإلمكانيات الطاقوية الجديدة لمنطقة شرق أفريقيا :ثانيا

إىل اكتشاف احتياطات ضخمة من " ستايت أويل"و" وإكسون موبيل" كاييت"توصلت شركات       
الثروات الغازية انطالقا من السواحل الكينية مرورا مبوزمبيق  لت اكتشافاتالغاز يف احمليط اهلندي، وتوا
 .وتنزانيا مث مدغشقر والسيشل
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مليار مرت مكعب ترتكز  12.500كما ذكرت عديد الدراسات اجليولوجية أن اإلحتياطات وصلت إىل 
ا أيضا مناجم النحاس واألملاس والذه  .بأغلبها يف سواحل تنزانيا واليت تتواجد 

ماير " منفذها ذكرت شركة أناداركو البرتولية األمريكية واليت تنشط يف موزمبيق، على لسان و
بأن موزمبيق ستصبح ثالث أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل، وهذا ضمن املؤمتر " براون

رمزي "ر ، كما ذك2012يف ماي  بالواليات املتحدة األمريكية وسنتيالطاقوي السنوي العام يف ه
نائب الرئيس واملدير العام التجاري لشركة أناداركو موزمبيق، بأن الشركة تعمل مع احلكومة " فاهل

املوزمبيقية لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي ملستوى غري مشهود من قبل يف القارة األفريقية، وأضاف بأن شركة 
ذكره  حسبما 2018تصديره يف سنة  أناداركو وضعت برناجما طموحا إلنتاج الغاز يف موزمبيق، ولبدئ

 .3موقع الشركة على شبكة اإلنرتنت
يف مشال موزمبيق كواحد من أكثر أماكن الغاز التقليدي غزير اإلنتاج  "روفوما"وقد برز حوض         
 .يف العامل

ولإلشارة فإن اإلستكشافات يف أعماق مياه شرق أفريقيا بدأت بإعطاء نتائج إجيابية منذ 
يف موزمبيق، وتواصل هذا  01يف املنطقة " وينجامر"عمليات شركة أناداركو يف حقل مع  2010

ا يف ذات املنطقة، وإضافات شركة إيين اإليطالية اليت أعلنت عن  النجاح مع توسيع أناداركو الستكشافا
تريليون قدم مكعب من الغاز  80، حيث توقعت وجود أكثر من 04عمليات اكتشاف يف املنطقة 

 .4مسافة قريبة من ساحل املوزمبيقعلى 
وتعود أوىل اكتشافات احملروقات يف موزمبيق إىل سنوات الستينيات من القرن املاضي، وتقوم 

يف جنوب البالد، وتنقل الغاز " بان"و" تيمان"حاليا جمموعة ساسول اجلنوب أفريقية باستغالل حقلي 
يف الشمال منح أمهية " روفوما"كتشاف حوض إىل جنوب أفريقيا، غري أن ا  منهما بواسطة خط أنابيب

سبق فإن أمهية موزمبيق  خاصة ملنطقة الشمال املوزمبيقي وأعطاها بعدا إقتصاديا جديدا، إضافة إىل ما
 .5املستهلكة املوعودة تتأتى من خالل تواصل مياهها مع القارة اآلسيوية حيث تكمن األسواق

 :واملعروفة اختصارا بـ 2013أوت  26يوم اإلثنني اهلندية وذكرت شركة النفط والغاز التابعة للحكومة
ا وافقت على شراء نسبة" أو أن جي سي" من حصة شركة أناداركو العاملة يف موزمبيق مقابل  %10 أ

وتسعى الشركة اهلندية لتأمني إمدادات الغاز مع تزايد الطلب يف بلد يعد ثالث  مليار دوالر، 2.64
ثاين أكرب عدد من السكان يف العامل، إذ تعتمد احلكومة اهلندية بشكل كبري  أكرب اقتصاد آسيوي ويضم

الطلب احمللي على الوقود، لذلك فهي تسعى إلجناز صفقات استحواذ من  على اإلسترياد من أجل تلبية
 .6أجل تأمني إمدادات طاقوية طويلة األجل
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ا تقوم مع شركة الكهرباء أ" إسكوم" وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية يف جنوب أفريقيا
إضافة إىل جمموعة شركات أخرى، بتوزيع وبيع الغاز  املوزمبيقية والشركة الوطنية للنفط يف موزمبيق

واملناطق السياحية للمستهلكني احملليني  الطبيعي املستخرج من حقل باندي للغاز على املصانع الصغرية
كلم ميتد   100وزمبيقية بإنشاء خط أنابيب يبلغ طوله يف مدن عدة يف موزمبيق، كما تقوم شركة الغاز امل

سويل مولوكو أن شركة الغاز  "إسكوم"من األرض األم إىل جزر عدة، وقد ذكر املدير التنفيذي لشركة 
ستكون قادرة على توفري إمدادات الغاز والكهرباء ملناطق واسعة يف موزمبيق، ومن مث توسيع العمل إىل 

 .7التجارة الدولية
ضافة إىل موزمبيق أثبتت عديد العمليات اإلستكشافية جناحا مهما بشأن وجود الغاز يف باإل

الربيطانية املنتجة للغاز " يب جي" تنزانيا، والذي ظهر يف عديد األماكن يف البالد، إذ أعلنت جمموعة
ن على ، عن اكتشاف مهم قبالة السواحل التنزانية، حيث تعمل الشركتا"أوفري"وبالشراكة مع شركة 

تعمل كل من شركيت  02جنوب تنزانيا، ويف القطاع رقم  01 إجراء دراسات تقوميية يف القطاع رقم
واللتني دخلتا جمال املنافسة للفوز بعقود التنقيب هناك، ولإلشارة فإن " إكسون موبيل"و" ستايت أويل"

ول هذه الشركات الكربى حتت سطح البحر، وبالتايل فإن دخ كيلومرتين   عمق الغاز التنزاين يصل إىل
 .إضافة إىل إيين اإليطالية سيساهم يف تطوير اإلستكشافات إىل مدى ومساحات أوسع

تريليون قدم مكعب من  253ووفقا لتقديرات هيئة املسح اجليولوجي األمريكية، فإن حنوا من 
 186إذا ما قورن بـالغاز موجود قبالة سواحل كل من كينيا وتنزانيا وموزمبيق، وهو ما يعد رقما مهما 

 .8تريليون قدم مكعب تتوفر عليه نيجرييا أكرب منتج للطاقة يف القارة األفريقية
الفرنسية " تيكنيب"وبشأن ما جيري العمل عليه حاليا، فإن جمموعة أناداركو تعمل مع جمموعة 

أناداركو عن ، كما أعلنت 2018على مشروع مصنع لتسييل الغاز يف موزمبيق يفرتض إجنازه يف سنة 
تريليون قدم  1.7يرفع مواردها القابلة لإلستغالل نظريا إىل 2012يونيو  11اكتشاف جديد يف 

مليار دوالر يف  15مكعب، وحسب وسائل اإلعالم املوزمبيقية فإن جمموعة أناداركو ستستثمر حنو 
مليار دوالر  12مشاريعها يف موزمبيق، أي ما يفوق إمجايل الناتج الداخلي املوزمبيقي والبالغ

  92011سنة
على الساحل   "غولفينو" كما تقوم شركة أناداركو بعمليات تقوميية واستكشافية يف أعماق حبار

ا موارد  .10تريليون قدم مكعب من الغاز تغطية إمجالية من سبعة إىل عشرين املوزمبيقي واليت تتوقع 
    :مستقبل المنطقة في ظل اإلكتشافات الجديدة :ثالثا

من طموحات  بقدر ما تقدمه النتائج اإلجيابية لعمليات اإلستكشاف يف منطقة شرق أفريقيا         
أيضا من تساؤالت وهواجس، فعملية تطوير  وآمال تنموية لغد أفضل، بقدر ما تضعه هذه اإلكتشافات
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دول إىل استثمارات بنية اقتصادية لدول تعاين مستويات معيشية متدنية أمر ليس باهلني، إذ حتتاج هذه ال
من األسواق العاملية، كما أن كلفة  هائلة مبليارات الدوالرات يف مشاريع البنية التحتية، وهذه يتم مجعها

مشاريع تطوير القطاع الطاقوي تعتمد على توقعات سعر السوق العاملية املتقلبة، وهذه الضبابية يف حتديد 
 .ير اإلستكشافات النفطية والغازية اجلديدةاألسعار ميكنها الزيادة يف تأخري عمليات تطو 

هاجس ثان أيضا يعترب على قدر كبري من األمهية، خاصة إذا ما تعلق األمر بالطاقة، وهو 
إمكانية أن تزيد هذه اإلكتشافات من فساد الطبقة السياسية يف دول شرق أفريقيا اليت حتتل مراتب 

ى ضرورة توفر شفافية واضحة فيما خيص متقدمة يف مؤشرات الفساد، وبالتايل التأكيد عل
من املهم  كما أن وشعبها، بشكل حيفظ مصاحل الدولة اإلستثمارية مع الشركات األجنبية اإلتفاقيات

النظر يف كيفية إدماج هذه اإلكتشافات ونتائجها يف اقتصاديات هذه الدول بشكل أفضل، وال يتم 
ارد الطاقة، بل تطويرها إىل بناء مصاف جديدة لتلبية أيضا اإلقتصار فقط على إجياد أسواق خارجية ملو 

احلاجات احمللية يف شرق أفريقيا، وهنا تظهر أمهية وجود مؤسسات وطنية مستقلة ملراقبة ونشر سجالت  
ختفف من مستويات  عمل إىل استثمار هذه املشاريع يف إجياد فرص كل الضرائب والعائدات، إضافة

ل، واستعمال األموال النفطية بشكل يدعم الوحدة الوطنية واإلقتصاد البطالة املرتفعة يف هذه الدو 
من املتوقع أن تنشب خالفات داخلية عدة ضمن البلد الواحد حول أماكن تشييد الصناعة  الوطين، إذ

الزعماء السياسيون ورجال  وما جينيه الدوالرات، ماليري تكلف البرتولية، وبالذات املصانع الغازية اليت
احملليون، ناهيك عما توفره من فرص عمل للقوى العاملة احمللية، هذا باإلضافة إىل إمكانية توفري  األعمال

اورة يف اخلدمات الصحية وبناء الطرق نشبت  هلذه الصناعات الضخمة، وقد وقع فعال أن املناطق ا
د خط أنابيب حول تشيي 2012 تنزانيا خالل شهر ديسمرب جنوب" متوارا"مظاهرات عنيفة يف منطقة 

حول  شركة صينية بالتعاون مع شركة تنزانية، حيث اختلفوا لتوليد الكهرباء تبنيهما غاز وحمطة
من  فيها حمطات للكهرباء تتوفر اليت دار السالم، العاصمة التنزانية، بني تشييد حمطة الكهرباء مكان
ات اعتقال العشرات من يفتقر إىل الكهرباء، ونتج عن هذه اإلحتجاج اجلنوب الذي أم يف قبل،

 .11بارزين ولني حكومينيؤ مس عدة املتظاهرين وحرق منازل
هاجس ثالث على قدر كبري من األمهية يتمثل يف منافسة األطراف التقليدية املنتجة للغاز على 

ا طاقة انتاجية تبلغ حنو مليون طن سنويا، واليت تسوق معظم غازها  77 غرار كل من قطر اليت تتوافر 
ا اكتشافات غازية   سال جتاهامل األسواق اآلسيوية وبعض الدول األوروبية، إضافة إىل أسرتاليا اليت تتواىل 

كبرية جعلت من احلكومة األسرتالية تتبىن خمططا يستهدف تشييد مصانع ضخمة لتسييل الغاز، وهنا 
بالدرجة األوىل، مما  التحدي الكبري لدول شرق أفريقيا، اليت تستهدف هي األخرى األسواق اآلسيوية

 .12سيؤدي إىل تغيريات يف أسعار الغاز العاملية
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    خالصة واستنتاجات 
الطاقوية اليت ظهرت يف شرق القارة األفريقية أن حتسن من وضع تلك  لإلكتشافات ميكن            

اإلكتشافات الدول اإلقتصادي والتنموي، وهذا مرهون بوجود قيادة سياسية حكيمة جتعل من هذه 
مصدر تطور ورفاهية ال مصدر فرقة ونزاع كما شهدت ذلك عديد الدول األفريقية، وما وضع السودان 

قريب وواضح يبني  مثال إال ذات اإلمكانات النفطية املعتربة، الدول الشرق األفريقية الذي يعترب ضمن
زم وتفاقم الوضع اإلقتصادي يف زيادة تأ املوارد الطاقوية سوء إدارة يساهم إىل أي مدى ميكن أن

ديد وحدة واستقرار البالد، فربوتوكول تقسيم الثروة الذي مت اإلتفاق عليه يف  واإلجتماعي، بل ويف 
عزز رغبة اإلنفصال لدى زعماء احلركات املتمردة يف جنوب السودان نظرا القتسام  مؤمتر نيفاشا بكينيا،

يقة ال على أسس قومية جامعة، وهو الذي دفع بسكان املداخيل النفطية على أسس عرقية ومناطقية ض
 . 2011تفضيل اإلنفصال يف اإلستفتاء الذي أجري يف سنة  اجلنوب إىل
إذا أرادت هذه الدول اليت الزالت يف بداية طريق اإلكتشافات أن جتعل من تلك  وبالتايل           

حتويل نتاج هذه املوارد إىل مشاريع وطنية  ااملوارد الطاقوية سبيال لتقدمها ورقيها، فمن الواجب عليه
بل تطويعها لتساهم أيضا يف احلفاظ على النشاطات  .نتاجها وتنموية يستفيد مجيع املواطنني من

تمعات على مداخيلها منذ أزمنة  اإلقتصادية التقليدية كالزراعة، اليت يعتمد قسم عريض من هذه ا
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